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ณ  ห้องประชุมอำชำไนย์  ชั้น 5 อำคำรพิเชฎฐ์ฯ  
เวลำ รำยละเอียด 

น ำเสนอเป็นภำษำอังกฤษ เวลำน ำเสนอ 6 นำที และ ถำม - ตอบ 4 นำที 
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมอาชาไนย์ 
09.00 – 09.10 น. คณบดี กล่าวเปิดงาน  

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต 
09.10 – 09.20 น. น าเสนอความก้าวหน้า “การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกร

อนุบาลโดยใช้วัคซีนขนมปัง” โดย นำยวุฒิศักดิ์ คุณุ  
09.20 – 09.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า   โดย นำงสำวรัตติกำล วรหล้ำ  

(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ)  
09.30 – 09.40 น. น าเสนอความก้าวหน้า   โดย นำยปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร  

(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ) 
09.40 – 09.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า “สมุนไพรไทยต่อต้านแคมไพโรแบคเตอร์โดย

สัมพันธ์กับการบุกรุกผ่านมิวซินในไก่ของแคมไพโรแบคเตอร์”   
โดย นำงสำววธัญญำ จริยำวัฒนชัยกุล 

09.50 – 10.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า “การคัดเลือกแลคติกแอสิดแบคทีเรียจาก
ทางเดินอาหารสุกรที่มีศักยภาพเป็นโปรไบโอติกในลูกสุกรหลังหย่านม”  
โดย นำยสุทธิดล ปิยะเดชสุนทร  

10.00 – 10.10 น. น าเสนอความก้าวหน้า “พัฒนาการทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
ของไก่เนื้อที่เลี้ยงเชิงพาณิชย์ พันธุ์อาร์เบอร์เอเคอร์ส พันธุ์ฮับบาร์ด
อุลทรายีลด์ พันธุ์รอสส์ 308 และพันธุ์คอบบ์ 500”  
โดย นำยสำยใจ กองเพชร 

10.10 – 10.20 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำยธนำคำร นะศร ี
(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ)  

10.20 – 10.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ภาวะแวดล้อมจุลภาคในโรงเรือน และปัจจัย
ภายในตัวที่มีความสัมพันธ์กับน้ าหนักตัวของไก่เนื้อในฝูงที่เลี้ยงเชิง
พาณิชย์” โดย นำยด ำเนิน เสำะสืบงำม 

10.30 – 10.40 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
10.40 – 10.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงสำวดวงเดือน  แก่นค้ำงพลู 

(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ)  
10.50 – 11.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย Mr.SITHIXAY Kaylath 

(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ) 
หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

11.00 – 11.10 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ Immunostimulation of oral CSF 
vaccine using bread as the bait in backyard pigs in rural area 
of Lao PDR” โดย Mr.KHONESAVANH PHOMVIXAY 

11.10 – 11.20 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ Direct-Fed Microbials or Probiotics and 
Gut Health in Broiler Chickens: a Systematic Review and 
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Meta-Analysis of Controlled Trials” โดย Mr. Heak Chhaiden 
11.20 – 11.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ประสิทธิภาพของสมุนไพรสกัดหยาบประเภท

หัว-เหง้า 5 ชนิด ในการยับยังเชื้อสแตปฟิโลค์อกคัสออเรียสที่แยกจาก
น้ านมดิบ สหกรณ์โคนมน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น”  
โดย นำงสำวบุปผชำติ ตระกำรจันทร์ 

11.30 – 11.40 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ผลของวิธีปรุงอาหารต่อปริมาณแคดเมียมที่พบ
ในเนื้อเยื่อโค สุกร และปลา” โดย นำยวณำชิณญ์ อัศศวำนันท์ 

11.40 – 11.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า “การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและโลหะหนักของเชื้อ
แอโรโมแนส ไฮโดรฟิลล่า ที่แยกได้จากปลานิล”  
โดย นำยศรำยุทธ นำมพุทธำ 

11.50 – 12.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า “การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดิน
อาหารสัตว์และอาหารหมักพ้ืนบ้านของไทยที่มีศักยภาพเบื้องต้นของ
การเป็นโบรไบโอติก“โดย นำงสำวกัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 13.10 น. น าเสนอความก้าวหน้า โดย  นำงสำวศิริรัตน์ พรหมจำรีต  

(ยังไม่สอบเค้าโครงฯ) 
13.10 – 13.20 น.  น าเสนอความก้าวหน้า “การศึกษาเปรียบเทียบการปนเปื้อน 

Streptococcus suis จากซากสุกรในโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัด
มหาสารคาม” โดย  นำยต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ 

13.20 – 13.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า “ปัจจัยเสี่ยงของการพบโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข 
และความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนใน
จังหวัดมหาสารคาม” โดย นำงสำวศุภธิดำ ภิเศก 

13.30 – 13.40 น. น าเสนอความก้าวหน้า “การตรวจสอบลักษณะปรากฏและลักษณะยีนส์
ดื้อยาของเชื้อซัลโมเนลล่าที่แยกจากกกระบวนการผลิตไก่เนื้อ”  
โดย วำที่ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด 

นักศึกษำรหัส 59 ที่ยังไม่ได้สอบเค้ำโครงฯ แต่ลงวิชำวิทยำนิพนธ์แล้ว 
13.40 – 13.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงสำวนันทิตำ รักษำชำติ 
13.50 – 14.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงกัลยำ เจือจันทร์ 
14.00 – 14.10 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงนุสรำ สุวรรณโชติ 
14.10 – 14.20 น. น าเสนอความก้าวหน้า โดย นำยสมพงษ์ หอยสังข์ 
14.20 – 14.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงสำวสุภำพร วงศ์ศรีไชย 
14.30 – 14.40 น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
14.40 – 14.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำยทวี พงษ์สุพรรณ์ 
14.50 – 15.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำงเพ็ญนรินทร์ ดวงมำลำ 
15.00 – 15.10 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย นำยพีรพัฒน์ ดีสุข 
15.10 – 15.20 น. น าเสนอความก้าวหน้า โดย นำงสำวปนัดดำ เนตรพุดซำ 
15.20 – 15.30 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย Mr.AMPHONE KEOSENGTHONG  
15.30 – 15.40 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย Mr.SEANGPHED PHOMMACHANH  
15.40 – 15.50 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย Ms.NALITA ADSANYCHAN 
15.50 – 16.00 น. น าเสนอความก้าวหน้า  โดย Miss.WENJING YANG  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


